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Chapter 1: Background
There 1s kncarsasrng pressure for profess~onalaccountability and assurance to the
publ~cthat doctors are clinically competent to practise. Medical schools In the UK,
In orlcler to del~vermore ael~ahleexaminations whnch test broadly across the currllculurnl, have m o v e d away from traditiondl assessments such ds lon~gcases and orals
to more "atc~m~scd
" Formafs such as the Objec~ive
Structured el~nlcdlExam~inations

(OSCFsi and Multiple Cho~ceQuestions. Yet rhrs change has occurred In the face of
a paucity of plublnshed psychornctrjc data on trad~ticrnalmett~ods.Thvs thes~sst~udies
a frnal cxamtnalltion in the process of chdnge from old methodology to new and
i,elzeq the opl-sortunlty 10nnwcstigate, the psychom~etricsof the tradit~onalformats in
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more depth, before [heir clernise. The key research question ouerarch~ngthe thesis
is "Have wc become roo "atomistic" in our approach to assessnng clinical compercncel Are we justifled in abandoning the more integrated rradi~ionalIrigh stakes
exainiirations formats, in pdrticular the long case, too early w~tliout either
crtternptunlg 10 innpnovc; their valid~tyar measuring their reliability?"

t%

rc?view of the irnpaflant pranclples undcrpirin~ngthe assessni~eritob clinical

competence, which aimed xo achieve an international perspectnwe, ~ntroducesthe
tl~esis.The irnportanc.~of'c~~refuIly
blueprnnting the conrerut of exarnrriarions agannsr
[he curricwld, setting dppropriate standards, bdlancing the wal~dityoC the tests
agairrst their rcllability and weigliung the hrniative and summatlve tuncticpns oC die
crssessrnent are ou1linc.d. The paper conclcides that current exanrindtion formats
tend lo !(ELUS
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heavily on k~lowledgebaseci competenclles ancl further research

Into the lorn~atancd relidbilnLy of composote rnedlcal examinat~onsis irnportalat

Chapter 3
A b,~ttely of lest5 ns ofion ~isedto medwre all the altrrh~ltesof cl~nlcalcoanpctence.

llrc ilnLil meclisal sclwol examiln,axion uncler study focused on

assessing cornpe-

l ~ i - ~~c ry~ r l "l<nca\~ilcclgc,
~s;
slciills and arr~tiodes".It cans~sredaf three written papers,
OSCE aracl two h ~ s t o ~~ya k ~ nlonig
g cdses. Tlic ~rrlltidlresedrch question asked
"How rel~iable1s

CI

cornposrtc F~nalyccw mnde~~graduatc
e x ~ ~ i ~ ~ n a tWs~~ng
io~~?"

mult~v,~rn~r~e
generalisabili~ytheory, variancer in test length and composition were
accoun~udlor and an index (31 overall reliabil~tywas obtained. The results I-rrghIrgllted th,rt cdaerul srructirring of pap^^-5 to baldnee the length arid formal o i 1nd1v i d ~ ~lest5
a l i S e~wciali o ensure. acc.eptable and nieaningful rellabnl~ryla drhieved.

Chapter 4
Prev~ousstudies had looked at the inter-rarer reliab~lttyo i lonig cases but ihesc was
l ~ t l l dat,)
r
orr inlet-case r e l ~ ~ ~ b ~By
l i t iir~ludirrg
y.
two modnh'ied history tdk~ng(HTI

Conclusions
T/I~$cs~ud~es
have slitrwn that ~tis )rot the test fcjrrnat that matters as m~uchas the
test content P e.. as l o ~ i gas the examrnatlon samples widely enough, tradlt~ona!
formats have the same potentla1as new ones ro provlde rcl~ableassessments of clin-

ical cornpetcnre, The trait model of apprroachlng assessment expressed as domains
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of knr~wvleclge,skills and attttwdes may be too simpl~sticand can create carnpl~cated
tests w h ~ c hneed careful design i f the purpose rrf thle test i s to be achieved and b~as
avoided, Indeed we need to be caurlous when thrnk~ngrn terms ot behavoour~st
bats as these tend ao arotnise the process.

-".--

No sr~nglemethod i s flawless and the advantages of using standardised rather than
real patients may not be as significant as was originally thouphf. The tradilional
assessment methods, swrh as the long case and orals, use a more i~lteg~rated
process
and shclwlcP noi be discarded altl7augh the feas~brlityof using these within
summatiwe assessments is such that they have a more formative rather than
suunmatiwe role. The current move away from exarnirliaticrns towards more assessment in the workplace rr~resentswelcome opportunit~esto revisit and develop these
test methodologies.

We need Inore research into dcstgn~ngand validat~nglongitud~nalassessments
wliicli use these integrated methods in a format~wepurposive way and wYi1cI1
emphasise to studen~rsthe educational importance of experience 111 Interacttan with
patients.

Samenvatting

IIaorMslaik 1: Achtergrond
Ei. worelt stccds meer druk uitgeoefend o p artsen o m vesan~twoorLlingaf re leggen
voor hun klinisch handelen, Ocik worden steeds vaker garanties gevrdagd dat artsen
competent zijn arm huia beroep uit te oefenen. Gezien deze ontwikkeling, hebben
rncdrsclae laewlteiterl gezoch~tnaar rnetl.iudlt?n orn klir~ischecompetentie betrouwbaar en gedurende her gehele curr~culumte kunnen meten. Dit heeft ertoe geleid
dat traditionele toelsmethoden, zoals 'long cases' en mondelinge examens, overboord zijn gezel c12vervangen doos 'geatomiseerde"tusetsmekhoden, zoals statieins-
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examens en meerkeuzetoetsen. Ten tijde wan deze verandering waren er slechk
weinig gepubliceerde gegevens over psychomet~ischeeigensclaappem van iraditio-
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ncle trieismethoden beschikl.raar,
Het in d11proefschrift beschreven onderzoek is uitgevoerd tijdens het overgangs-

C

pruccs van oude naar n~ieuwetoercmethoden bij een bestaand afsluitend exanien
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aan het euntl van de basisartsopleiding. Dit o~ergangsprocesic aangegrepen voor
een diepgaand onderzoek van de psychometrische engerisclhappet? van de tradirionele tocilsrnethoden voordat zc definitief werden afgesclia%. De centrale onderzoekcvraag is Is onze benadering van toetsing van klinisclie cornperentie te atornistisch geworden? Is hei verdedigbaar o m traditionele geinregreerde toetsmethoden,
ztrals de 'long case', voor belangrijke examens voortijdig aC te schaffen, zander de
onderzoeken of die valliditeikvelrbeicrd kan worden en de betrowwbaarlreid wast te
ctellcn?

Hoofdstuk 2

Als rnleiding wordt, vanuit een internationdile invalshoek, een overzicht gegeven
vara de belangrijkste basisprincipes van toetsing van klinische com,petei>ties. Er
word[ ingegaan ap lieil belang van blauwdrukken om toetsing te laken ddnsluiaen bij
11c ciirriculu~rriinliou~l~
her wnsts~ellerivali b e ~ o r d e l ~ i i g ~ n o ~her
~ mcafsteiiiimen
c~i,
vaii
val~diteitcn betrouwbaarlwid van toetsen er1 afwegingen ten aanzien van lorinatievc ei1 suinnialoeve toelsiiag. De ca~icliisic~
is dat d~ h ~ ~ t d i toetsrneth~den
gc
te veel

gcricihl zij11up?compc?tei.itiesop basis v;in kenrris en dciter onderzoek geddan moet
wort-lcn n,i~lr iiierl~odenclii b e t r o ~ i w b ~ ~ a i l i van
e i d samcngesxelde examens in de
gciiccsk~ii~deopleiding.

Vddk w ~ i deeii
t tes~bailltlii j gebiuikt oni dlie aspecten van klinische c.ompeteiatie i e
nieten. Het an d i l Ih~~oldsiiik
bescisreven oo~derzoekbetreft een afsl~iitendexamen
dat vuoriaaincl ijk gcric lit is op toetsing van compelentieaspeLtcra: "kennis, vaarcligIne(lri~e11C~ttit~~desi'
I-~cI examen bestaai naast drie schriltclijke onderdeler) uat een
stcillonscxai?ieiier1 EWeP 'Icing ccrscs" waarbij studenteil de anamoicse afnemen bij
een echte paticbiit. De o~~deizcieksvraag
i s "Hoe betro~iwbaairi s een ;rCsluitentl
sauiiei~jicsteldexanien

iii

liet laatste Iaar \/,in d'e b~sisai~sopleidirig?'~
Mct behulp

van rnulltivar~ategenernliseerlr3aarlieids1heorie zij11de effecten v ~ l nvai iatic in toetsduur en toetscameiastelling onderzoclat ei? i s wii globale betro~wha~trhe~tIsi~adex
opgesteld. Uit de resultaten blijkt dat afsteii-rming van duur en v~3rn-1vdtl aìzalide:rlijkc? toetsonderdelen een cruciale woorwaarde i s ltoor acceptabele, Z~IYVOIIIIC
en
betrouwbare toetsing.

Hoofdstuk 4
Aan cle iriterbeoordelaarsbetrouwbadrliciid \rcri? "a78 casrs>ri~~n v~rsrl7uIlende
oncieözoeken gewijd, maar over iritercacusbetrc~uwbaar17e1~d
1 5 maar lilzieii-iiy;
bekend. Twee aailgepaste 'long cases', waarbij studenten de dn~iinneseclfneiiïen bij
echte patiei~tenziin toegevoegd aan cen statio~iisexamenVcrvolgeiic ic met behulp
wan generaliseerbaarheidctl~eor~e
ai7derzocht hoeveel 'long enses\iodig zijIn voar
betrouwbare toetsing. De resultaten Idten zien dat h i j een examcurrduur van 8 tot 30
n-iinuten de betrouwbaarheid acceptabel i s voor een afsluurend ex~inmen~.
E-lei E'rlijk~
dus dat betrouwbcicarheid onvoldoende ziai~leiding wormt om hei traditionele
examen ia-fi~e
schaffen, nalts ci genoeg toetstijd eia eclrte paliPnteii bescliikba,+~zijn
voor voldoende inhoudelijke vari,~tie in de toets. Niet rcaetsiiiethode i m a r toeisduur
blijkt van doorslaggevend belang.

Hoofdstuk 5
De beoordelinlg van de traditionele 'long case5is ciitslui~endgebaseerd op de parientenpresentatie door de student, terwijl liet stwdci~t-pataeiitco~atact
niet geobseaweerd wordt. Een verdere aailpassirag vaii het examen incaaktehef inogelijk oni de
hypothese te toetsen dat de validiteit van de beoordelirag verbetert als het
student-patiëritcontxt geobserveerd en beoordeeld wordt. IHet oordeel van twee
examinatoren die de studenten tijdens de dnarniiese observeren en beoordeleii, i s
vergeleken niet hctoordeel wan twee vc~iscl~~II~"i1~I11iex,ii~iiii~~cir.cn
op basis wdn ~ ~ a t i enicny3iresentatim. Beide oordelen bi~ijkeneen significantr cirr ciriafl-rariltéllhjke
bijclrage te leveren aan cle corrcldtie met de beoordelii~gvan lil~niscliecorrPlilcicniie
o p basis van het slatnonscxdrnen. I-lel biijkt clus sirivril oni ~ ~ a t u ~ ~ ~ l c i l ~ o ~te? i l a c t a ~ n
observeren.

Hoofdstuk b
Een andere onderzoeksvrddg d~cnclezich nu aaill. Als een lai.igc~re toetsduur de
betrauwbaarhe~dvan 'Ioiig cases' vergraat, dloei eenselfclc effe( t zich dan trolc voor

bij traditionele moiidelinge cxainenvnrmer-il Mct behulp va11g~31ie1alise~?rbila~heidstheorie zujn cle mondelinge anderdelen vdii de toclatingstoetc wcror Irct Roycrl
College of Generai Practitioners geanalyseerd. C)ndanks pagingei3 om cie inlioud
van de mondelinge examens te verbeteren, hielden clc cxdinindto~remvasi aan dc
gebuu~kelijkemanier van examirieieln De ~ n a l y s eIddl inclercladd een vcrgelijkhaar
effect zien als bij de "ong case' Verlvnging wan het cxaiinen toi vier mc9ndelingc

tlcrietiescn wan tihil~~tig
minuten met twee exarniilabren of tot vijf mniondelunge toetsen
met vrjl verschiIOci~deexaminatoren leidt tot een woorrpelde bietrcwwbaarheiid dte
ac.~eptabei15 vour een helangrijk examen.

Nddr aanleiding van afweging van de voordelen bij de nieuwe toetsaanpak van

sumulaties en e ~ h t e
patienten, rees de vraag of sumu~lat~es
in het riationsexamen wel
voldoende gdrantle bieden voor echte objectiviteit. Aanleiding tot bezorgdheid
waren de minder goede prestaties van allochtone studenten. Deze vormden een
aanwijzing dat er factoreii in de sekding van de stations of de beoordeling waren, die
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in hel nadeel van deze studenten konden werken. Wordt de beoordeling van
stations over corn~muriicatievaard~gheden~
ondanks standaardisatie en gedetaillccrde beoorclelingsllljs~negatief beïnvloed door vooroordeel? D e interacties bij
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vier stations over cominun~catuevaardighedenzijn op video opgenomen en onder-
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zocht inei behlulp van kwalitatieve tekstanalyse. Es werd geen vooroordeel bij cle
examinatoren waargenomen, maar de onderzoeksbevindingeri onderstrepen het
belang van uiterste zorgvulíiiglaeid bij het ontwerpen van starioilis om effecten te
voonkamei.a die nadelig kuniien zijn voor kandidaten van allochtone afkomst.

Dit proefschrift toont aan dat cle toetsmctlaode van minder door~l~~ggcvend
belang
is dani de toeisinhoud. Met andere woorden: bij een voldaende gevarieerde
exaiiieiiinlioud kam klinrsche coi-npetentie even betrouwbaar gemeten worden met
traditioileie als niet nieuwe toetswormeii. Een model dat onderscheid maakt tussen
toetsing vaia keiin~s,vaardigheden en attitude is wellicht tc eenvoudig. Dit. kan
leiden tot ingewikkeld roetsen die zeer zorgvuldig samengesteld moeten worden
oin 11c.r beoogde roetcdoel ie kuniieil bereiken en vooroordeel uit te slu~ten.Grote
vocirziclii~iglicidis gebodcri bri het denken iii termen wcIn gedragsrnatige asperten,
omdat dit k1111Iciderï tol gediomiseerde tocisprocedcires.
Gec'i?ci~kcletr)etsmi~"tho&is voln-makt en wellicht biedeii gestandaardiseerclc parionten 111 vergcl1jki17gmet e i Iqte patiPirfen ininder grote voordelen daii danivarikelijk
w ~ r c lgccl,icht. Trdditionele rocrsinethodeci, ro,ils 'loiig cdsec' ela nioridelinge
exanbciris, iwtarden gekelira7el.kt door rcn geintegreerde benadcuiurg. Afsichaffiiig van
dcze exarneiis lilki ongeweiisn, ook als in cianmerking wordt gerlneiien dar rij uit

Iia~lIbdarheidsi~vei~vt:gii.iigen
gesicliikter zijn vaer forinatoeve dan voor cuiairrratieve
b e o o ~ d ~ l i i i De
g . h~iidigeteiidens ona trC~ditionele
loctsvornien te vervangen door
bcoordelingrii ira de pr,iktljk b i d t een ~iitstekendeaanleiding om deze toetsmetIïuden te Eleionrdekkeii en verder te oiitwikkeleri.
Ondeizock is nodig naar de oiatwikkeling e17 validering vali longitudii~ale
g6iiliegrerxrde beoardel~ngsrn~tIioc1e1~
voor foriiaatieve doeleinden, die bovend~en
de Ilreizanmheid van cc.)i?trictei-b
met echte paiieiiten kunnen benadrukken.

